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ΘΕΜΑ: Απολογισµός 3ετίας Αριστοτελείου Πνευµατικού Κέντρου (Α.Π.Κ)

Με την συμπλήρωση 3 χρόνων από την ανάληψη των
καθηκόντων μας στην διοίκηση του Αριστοτελείου Πνευματικού
Κέντρου κρίνουμε σκόπιμο να ενημερώσουμε τους συνδημότες για το
έργο που έχουμε επιτελέσει πάνω στις δράσεις που αφορούν το Α.Π.Κ
αλλά και τη διαχείριση που κάναμε στο οικονομικό μέρος. Θέλουμε με
τον τρόπο αυτό να δώσουμε και μια απάντηση στα σχόλια απαξίωσης
και μηδενισμού που έγιναν από πλευράς της αντιπολίτευσης για το
έργο μας, η οποία αντιπολίτευση ακολουθώντας μια πρακτική
περασμένων δεκαετιών, απαξίωσε το σύνολο των δράσεων μας.
Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι στο διάστημα που είμαστε στη
διοίκηση του Α.Π.Κ ποτέ δεν µπήκαµε στην διαδικασία να σχολιάσουμε
τα έργα και τις ημέρες της προηγούμενης διοίκησης. Απεναντίας
κρατήσαμε ότι θετικό βρήκαμε και προσπαθήσαμε να το βελτιώσουμε,
όπως οφείλαμε άλλωστε, και φυσικά δημιουργήσαμε νέες δράσεις και
προοπτικές για την ανάδειξη του Α.Π.Κ ως φορέα πολιτισμού, στόχος
που πιστεύουμε ότι κάθε διοίκηση πρέπει να θέτει. Το ζητούμενο για
εμάς και αυτό που θα θέλαμε να παραδώσουμε σαν παρακαταθήκη
είναι ένα οικονομικά εύρωστο Πνευματικό Κέντρο, με πολλαπλές
δράσεις που στοχεύουν στο σύνολο του κοινωνικού ιστού, με εύρυθμη
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λειτουργία και δυνατά θεμέλια, που θα συνεχίσει την λειτουργία του
στο πέρασμα του χρόνου χωρίς να επηρεάζεται από τις αλλαγές των
διοικήσεων.
Αρνούμαστε λοιπόν να μπούμε στην λογική των νέων διοικήσεων
που δηλώνουν πάντα ‘’παραλάβαμε καμένη γη’’, αρνούμαστε να
μπούμε στην λογική των απερχόμενων διοικήσεων που δηλώνουν ‘’τα
καταστρέψατε όλα’’, αρνούμαστε να μπούμε στην λογική να κάνουμε
αντιπολίτευση επειδή έτσι πρέπει, είναι άδικο γι αυτό τον τόπο και μας
πάει δεκαετίες πίσω.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
Ξεκινώντας από τα Οικονομικά , θα αναφερθούμε στο τρέχον έτος
2017 και θα τονίσουμε ότι το γενικό σύνολο των εσόδων χωρίς
μεταβατικούς λογαριασμούς είναι 326.000,00€ και κινείται σε 3 κύριους
άξονες οι οποίοι είναι: ο Πολιτισμός, ο Αθλητισμός και το Περιβάλλον.
Τα έσοδα προέρχονται κατά σειρά από:
την επιχορήγηση του Δήμου,
το Μουσικό Ωδείο,
την επιχορήγηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για το
πρόγραμμα «Άθληση για Όλους»,
το ενοίκιο ακινήτου,
το Λαογραφικό Μουσείο και Μουσείο Υφαντικής της Αρναίας,
την ενοικίαση αιθουσών του Κέντρου Πολιτισμού Ιερισσού,
τις μικρές χορηγίες
Το 2017 η επιχορήγηση του Δήμου ανήλθε στις 226.000,00€ που
αντιπροσωπεύει το 69% των εσόδων μας, ενώ 100.000,00€ προήλθαν
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από δράσεις του Α.Π.Κ, το οποίο από μόνο του αποδεικνύει το
αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι βελτιώσαμε αρκετά την εισροή εσόδων
που προέρχονται εκτός επιχορήγησης Δήμου. Αυτό βέβαια έρχεται σε
πλήρη αντίθεση με την προηγούμενη τετραετία όπου η επιχορήγηση
του Δήμου αντιπροσώπευε σχεδόν το 90% των εσόδων του Α.Π.Κ.
Τα έξοδα μπορούμε να τα κατανείμουμε στις εξής κατηγορίες :
Μισθοδοσία 2 ατόμων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που
υπήρχαν στο Α.Π.Κ
Μισθοδοσία μουσικών
Μισθοδοσία γυμναστών
Έναν εξωτερικό συνεργάτη για την διοικητική λειτουργία του
Α.Π.Κ
Λογιστική κάλυψη από έμπειρο λογιστικό γραφείο
Προμήθεια γκαζόν-λιπασμάτων και βενζίνης για χλοοκοπτικά για
τη φροντίδα όλων των γηπέδων
Έργα ανακαίνισης και μικροεπισκευών των γηπέδων
Καθαριότητα κλειστών γυμναστηρίων
Κατασκευή νέων γηπέδων
Συντηρήσεις κι επισκευές στα κτίρια που διαχειρίζεται το Α.Π.Κ
(Κέντρο Πολιτισμού- Ωδείο Αρναίας- Λαογραφικό Μουσείο και
Μουσείο Υφαντικής Αρναίας)
Διοργάνωση

σειράς

εκδηλώσεων

στα

πλαίσια

των

«Αριστοτελείων» και του «Επετειακού Έτους Αριστοτέλη 20162017», όπως αυτό ανακηρύχτηκε από την UNESCO
Λειτουργία Χορωδιών
Λειτουργία Φιλαρμονικών
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Λειτουργία Ωδείου
Εξόφληση δόσεων σε οφειλές ΙΚΑ παρελθόντων ετών από
Καποδιστριακούς Δήμους
Εξόφληση υποχρεώσεων σε προμηθευτές από προηγούμενες
διοικήσεις
Όσον αφορά τα έξοδα, αναλυτικά σημειώνουμε ότι:
135.000,00€ αφορούν μισθοδοσίες και διοικητική- λογιστική
κάλυψη,
70.000,00€ αφορούν επισκευές, συντηρήσεις, καθαριότητα,
υπηρεσίες πρασίνου και προμήθειες για τα γήπεδα του Δήμου
μας (14 ανοιχτά και 2 κλειστά),
30.000,00€ αφορούν έξοδα για τη διατήρηση των χορωδιών
και της φιλαρμονικής,
55.000,00€ καλύπτουν δράσεις πολιτισμού,
7.500,00€ καλύπτουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε δημόσιους
φορείς παρελθόντων ετών,
10.000,00€ για καύσιμα για την κάλυψη αναγκών θέρμανσης
των κτιρίων-γηπέδων, κίνησης των οχημάτων και καύσιμα για
τα χλοοκοπτικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για τη
συντήρηση όλων των γηπέδων του Δήμου και τέλος
17.500,00€ σε λοιπά έξοδα.
Συγκριτικά μπορούμε να πούμε ότι τον Σεπτέμβριο του 2014 με
την ανάληψη της νέας διοίκησης το ταμείο ήταν 25.000,00€ και οι
οφειλές 49.000,00€ με καθαρή θέση αρνητική -24.000,00€. Αυτή την
στιγμή το ταμείο του Α.Π.Κ ανέρχεται στις 77.900,00€ και οι οφειλές
συμπεριλαμβάνοντας και τις τρέχουσες μισθοδοσίες στις 76.000,00€
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(οι οποίες είναι δρομολογημένες όλες για πληρωμή) έχοντας μια οριακή
αλλά θετική εικόνα κατά 2.000,00€. Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι
οι οφειλές, πλην 2.500,00€, αφορούν την τρέχουσα χρήση 2017 και
ουδεμία υποχρέωση σε προμηθευτές ή προσωπικό από προηγούμενα
έτη υπάρχει, γεγονός πρωτόγνωρο για το Α.Π.Κ.
Πρέπει ακόμη να επισημάνουμε ότι έγινε μια σαφώς πιο
ορθολογική διαχείριση των εσόδων εισπράττοντας οφειλές από
μισθώματα της τάξης των 25.000,00€ σε 3 χρόνια, οι οποίες
εκκρεμούσαν επί 6 χρόνια, ταχτοποιήσαμε εκκρεμότητες με το ΙΚΑ και
καταφέραμε να διεκδικήσουμε οφειλή 25.000,00€ που προερχόταν
από λάθος καταβολές εισφορών προηγούμενων ετών.
Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι κατηγορηθήκαμε γιατί ενώ το
ΚΤΕΛ χρωστούσε 37.000,00€ εμείς με τις ενέργειες εισπράξαμε τα
25.000,00€. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή γιατί ο
δημότης οφείλει να γνωρίζει την αλήθεια. Το 2014 που ανακινήσαμε
την υπόθεση βρήκαμε ένα μισθωτή ο οποίος για 6 συναπτά έτη δεν είχε
δώσει ούτε ένα ευρώ, με μια σύμβαση που προήρθε χωρίς δημόσια
δημοπρασία, με μια αγωγή που έκανε η προηγούμενη διοίκηση την
τελευταία κυριολεκτικά μέρα της παραγραφής, λόγω παρέλευσης της
5ετίας και που ποτέ δεν μας ενημέρωσε η νομική της υπηρεσία, με
αποτέλεσμα την μέρα της δίκης να κινδυνεύσουμε να ερημοδικήσει η
υπόθεση και φυσικά αυτό θα ήταν εις βάρος μας με κίνδυνο να χαθεί
όλο το ποσό. Με μεγάλες προσπάθειες καταφέραμε μέσα σε 3 χρόνια
να εισπράξουμε 25.000,00€ έναντι 0,00€ που εισέπραξε η προηγούμενη
διοίκηση, προχωρήσαμε σε έξωση του μισθωτή μετά από δικαστική
απόφαση, φέραμε το ακίνητο σε δημοπρασία έτσι ώστε να είμαστε
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κατοχυρωμένοι, και αποδόθηκε στο ΚΤΕΛ τελικώς που πλειοδότησε εκ
νέου με συμφωνητικό που προήλθε μέσα από νόμιμες διαδικασίες. Αν
είναι να απολογηθούμε και για το ότι εισπράξαμε χρήματα θα το
κάνουμε κι αυτό αφού φρόντισε η προηγούμενη διοίκηση αντί να
ζητήσει επίσημη ενημέρωση, ως όφειλε, στα δημοτικά συμβούλια να
μας καταγγείλει στο σώμα επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης και να
σέρνεται ο Δήμος σε απολογίες χωρίς λόγο.
Τέλος μειώσαμε, σε σχέση με τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του
Α.Π.Κ, την επιχορήγηση που λαμβάνουμε από τον Δήμο και
υπερδιπλασιάσαμε τα έσοδα από άλλες πηγές πλην Δήμου,
συμβάλλοντας έτσι κι εμείς, έστω και λίγο, στην ορθοπόδηση των
οικονομικών του Δήμου μας. Θα πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι σαν
Δήμος και συμβάλλαμε κι εμείς όσο μπορούσαμε ξεπεράσαμε την
επιτήρηση και κινούμαστε αυτόνομα χωρίς τις χορηγίες από εταιρείες
κλπ.
Τώρα όσον αφορά το ουσιαστικό σκέλος θα πρέπει να τονίσουμε
ότι δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις υποδομές μας και στον πρωτογενή
πολιτισμό. Σκοπός μας είναι σε μια ιδιαίτερα δύσκολη εποχή για την
χώρα αλλά και τον τόπο μας να μην σπαταλάμε άσκοπα τα χρήματα.
Δίνουμε λοιπόν έμφαση στις υποδομές μας, στα κτίρια και γήπεδα που
ανήκουν στην αρμοδιότητα μας συντηρώντας τα, κάνοντας διαρκώς
επισκευές και ενισχύοντας τον εξοπλισμό τους. Με τον τρόπο αυτό ο
δημότης μπορεί να έχει πρόσβαση στα γήπεδα και σε χώρους
πολιτισμού οι οποίοι πληρούν τις προδιαγραφές κι είναι λειτουργικοί.
Στο Κέντρο Πολιτισμού Ιερισσού έγιναν αρκετές παρεμβάσεις
τόσο να προστατευτεί από καιρικά φαινόμενα με μονώσεις και
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εξοπλισμό μηχανολογικό, διότι είναι υπόγειο και πλημμύριζε συχνά,
όσο και σε έργα εξωραϊσμού, βάψιμο περιβάλλοντος χώρου κλπ.
Ταυτόχρονα αντικαταστάθηκε εξοπλισμός και έπιπλα έτσι ώστε να είναι
πιο λειτουργικό. Αξίζει επίσης
Πολιτισμού

να σημειώσουμε ότι το Κέντρο

Ιερισσού είναι ανοιχτό σχεδόν κάθε μέρα και τα

Σαββατοκύριακα και εξυπηρετεί δεκάδες δράσεις του Δήμου, του Α.Π.Κ,
συλλόγων, φορέων κλπ.
Στο κτίριο του Ωδείου της Αρναίας έγιναν εργασίες τόσο στο
λεβητοστάσιο που λόγω παλαιότητας είχε καταστεί επικίνδυνο, όσο και
για τον εξωραϊσμό του κτιρίου ενώ ανανεώσαμε τον εξοπλισμό του
κτιρίου σε έπιπλα, κουρτίνες κλπ.
Στα γήπεδα κάναμε μια πιο δίκαιη κατανομή των διαθεσίμων
πόρων του Α.Π.Κ. Αξίζει εδώ να σημειωθεί, για να γνωρίζει ο δημότης,
ότι το 50% και πλέον των διαθέσιμων πόρων δινόταν σε 2 μόνο
γήπεδα, από τα 14 γήπεδα που συνολικά υπάρχουν στον Δήμο μας.
Δυστυχώς για την ορθή λειτουργία των γηπέδων απαιτούνται οι
υπερδιπλάσιοι πόροι τους οποίους καμία διοίκηση δεν διέθετε, με
αποτέλεσμα οι ομάδες από μόνες τους να αναλαμβάνουν μέσω
εθελοντικής εργασίας να συντηρούν τα γήπεδα τους κι έτσι βρισκόταν
και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Θελήσαμε λοιπόν όλους αυτούς
που τόσα χρόνια δούλευαν εθελοντικά να τους ενισχύσουμε κόβοντας
από κάποιους άλλους που έπαιρναν την μερίδα του λέοντος. Αυτό είχε
σαν αποτέλεσμα, και γίνεται κατανοητό στον καθένα, ότι κάποια
γήπεδα δείχνουν σήμερα μια όχι τέλεια εικόνα, αλλά αυτό είναι μια
ευκαιρία να αναρωτηθούμε όλοι για την κατάσταση που επικρατούσε
και που προσπαθούμε να διορθώσουμε.
Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αριστοτέλη, 630 75 Ιερισσός Χαλκιδικής
ΑΦΜ.998744058 Δ.Ο.Υ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
℡ 2377 0 21121- 21130
2377 0 21132
aristoteleio@dimosaristoteli.gr www.aristoteleia.gr

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο Ωδείο όπου διπλασιάσαμε τους
μαθητές

της

ενότητας

Αρναίας-Μεγάλης

Παναγίας

ενώ

τετραπλασιάσαμε τους μαθητές της ενότητας Σταγείρων – Ακάνθου. Με
τα έσοδα αυτά, που αξίζει να σημειωθεί υπερδιπλασιάστηκαν,
προσλάβαμε σχεδόν διπλάσιους καθηγητές δίνοντας έτσι στα παιδιά
μας μια διέξοδο και μια ενασχόληση χρήσιμη για την ζωή τους. Θα
πρέπει να υπενθυμίσω πως για πρώτη φορά οι 10 θέσεις μουσικών στο
Ωδείο καλύπτονται από πρόσωπα τα όποια δουλεύουν στο Ωδείο και
όχι σε παρεμφερείς δράσεις.
Δημιουργήσαμε

νέα

τμήματα

Τραγουδιού, Κρουστών-Drums και

σύγχρονου

και

Σαξοφώνου στην

Κλασικού

Ιερισσό, νέα

τμήματα Μουσικής Προπαιδείας, τμήμα Κρητικής Λύρας, Σαντουριού,
Λαούτου, τμήμα Παραδοσιακών Οργάνων και τμήμα Ανώτερων
Θεωρητικών. Με την έναρξη

κάθε σχολικής χρονιάς οι καθηγητές

μουσικής επισκέπτονται τα σχολεία , μιλάνε με τα παιδιά, λύνουν τις
απορίες που πιθανώς έχουν

δίνοντας τους έτσι το έναυσμα να

ασχοληθούν με τη μουσική.
Συνεχίσαμε τις Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις και τις Εκδηλώσεις
για τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Παράλληλα ξεκινήσαμε νέες δράσεις,
όπως τα Μουσικά Απογεύματα, το Ρεσιτάλ Κιθάρας και Συναυλίες
Μουσικής Δωματίου. Τέλος οι καθηγητές του ωδείου, με μεράκι και
αφιλοκερδώς, έδωσαν

την τελευταία διετία

όμορφες, μικρές

συναυλίες που αποτέλεσαν πόλο έλξης όχι μόνο για τα παιδιά που
ασχολούνται ήδη με την μουσική αλλά και για τους υπόλοιπους νέους
της περιοχής μας και τις οικογένειες τους. Επίσης, πρέπει να
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αναφέρουμε ότι πρώτη φορά οι καθηγητές υπογράφουν συμβάσεις
από τον Οκτώβριο και πληρώνονται κάθε μήνα!
Όσον αφορά τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις εκμεταλλευτήκαμε το
Επετειακό Έτος Αριστοτέλη και σε συνεργασία με το Δήμο κάναμε
ποιοτικές και ουσιαστικές εκδηλώσεις και ημερίδες που ήταν
στοχευόμενες και πρόβαλαν την περιοχή. Η αλήθεια είναι ότι δεν
κάναμε μεγάλες και εντυπωσιακές συναυλίες με γνωστά ονόματα της
show biz αλλά ήταν επιλογή μας στην παρούσα φάση, σεβόμενοι την
αγωνία του δημότη για προσφορά σε πράγματα που έχει μεγαλύτερη
ανάγκη. Ασφαλώς και δεν φέραμε μεγάλα σχήματα ούτε είχαμε
camerates, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε το αντίθετο, όμως αξίζει
άραγε στις δύσκολες μέρες που ζούμε να δίνουμε 30.000,00€ σε
στελέχη πολιτισμού για να μας οργανώσουν όλα αυτά κι άλλες
150.000,00€ για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Δεν θα αρνηθούμε ότι οι
προηγούμενες εκδηλώσεις ήταν ποιοτικές και με εγνωσμένης αξίας
ονόματα, όμως θα πρέπει ο δημότης να αναρωτηθεί αν αξίζει ο Δήμος
να δίνει 180.000,00€ σε πολιτιστικές εκδηλώσεις αντί για 40.000,00€
που κόστισαν οι εκδηλώσεις πέρσι και 55.000,00€ που κόστισαν φέτος.
Πιστεύουμε ότι

κάποια στιγμή σ αυτή την χώρα πρέπει να

σοβαρευτούμε και να καταλάβουμε μέχρι που μπορούμε να φθάσουμε,
δεν είμαστε στη Βιέννη ούτε καν στην Αθήνα να διοργανώνουμε
βραδιές όπερας στα χωριά μας που σε κάθε περίπτωση προάγουν τον
πολιτισμό

αλλά δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας και στον

προϋπολογισμό μας.
Αντ΄ αυτού εκμεταλλευτήκαμε το
2016-2017

κάνοντας

ποιοτικές

και

Επετειακό Έτος Αριστοτέλη
με

ουσία

εκδηλώσεις
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χρησιμοποιώντας πολλές φορές τον πρωτογενή πολιτισμό του τόπου
μας, τα χορευτικά μας, τις χορωδίες, τα θεατρικά μας σχήματα με τους
δικούς μας ανθρώπους, αναδεικνύοντας το τεράστιο πολιτιστικό
απόθεμα του Δήμου μας. Οργανώσαμε το Διεθνές Φεστιβάλ
Παραδοσιακών Χορών, τη συνάντηση Παραδοσιακών Χορωδιών &
Χορευτικών, πολλές θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες αλλά και λαϊκές
βραδιές για να τιμήσουμε την τοπική μας παράδοση. Συνεργαστήκαμε
με διάφορους φορείς όπως η Αρχαιολογία και Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας

και

συνδιοργανώσαμε

πολιτιστικές

εκδηλώσεις.

Παρουσιάσαμε κι οφείλουμε να τονίσουμε πάντα σε συνεργασία με τον
Δήμο για πρώτη φορά το ‘’Αριστοτελικό μενού’’ από καταξιωμένο σεφ.
Επίσης αξίζει να αναφέρουμε ότι οι ημερίδες και οι ομιλίες που
οργανώθηκαν με κεντρικό άξονα τον Αριστοτέλη ήταν δεκάδες και
πραγματοποιήθηκαν

με μηδαμινό κόστος, ενίσχυσαν το κύρος της

περιοχή μας και συνέβαλαν τα μέγιστα στην ανάδειξη του τόπου μας.
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε την ουσιαστική συμμετοχή των
δημοτών, μικρών και μεγάλων, στις εκδηλώσεις αυτές από τις οποίες
αποκόμισαν πολύτιμες πληροφορίες. Τα τρία αυτά χρόνια το Δήμο
μας τίμησαν με την παρουσία τους επιστήμονες εγνωσμένης αξίας,
καθηγητές πανεπιστημίου, διανοούμενοι και γενικότερα άνθρωποι των
τεχνών και των γραμμάτων και φυσικά του αθλητισμού.

Έδωσαν

διαλέξεις βασίζοντας τις ομιλίες τους στον Αριστοτέλη και στην
φιλοσοφία του. Στις ημερίδες και τις διαλέξεις αυτές συμμετείχαν
μαζικά οι κάτοικοι της περιοχή σας. Αυτό που μας χαροποίησε ιδιαίτερα
και που μας δίνει την δύναμη να συνεχίσουμε είναι η αθρόα συμμετοχή
των νέων στις εκδηλώσεις μας, συμμετοχή που αποτελεί παρακαταθήκη
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για το μέλλον των

παιδιών μας και την διαμόρφωση σωστών και

έντιμων χαρακτήρων, γνήσιων απόγονων του Αριστοτέλη.
Παράλληλα στο Κέντρο Πολιτισμού Ιερισσού διοργανώθηκαν έως
τώρα 10 περιοδικές εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας. Εκτέθηκαν
έργα γνωστών καταξιωμένων ζωγράφων αλλά και νέων καλλιτεχνών
που τώρα ανακαλύπτουν τις δυνατότητες τους, όπως η έκθεση των
παιδιών της Αμμουλιανής. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τη
δημιουργία και να δώσουμε βήμα έκφρασης στη νέα γενιά που έχει
θέληση και όρεξη για δουλειά. Όλοι οι εργαζόμενοι στο Α.Π.Κ και ως
πρόεδρος προσωπικά παροτρύνουμε, επιβραβεύουμε και ενισχύουμε
τις πρωτοβουλίες της νέας γενιάς και είμαστε

πάντα ανοιχτοί για

συζήτηση και νέες προτάσεις.
Μία ακόμη εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού
Ιερισσού για την οποία είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι είναι το
εκπαιδευτικό

πρόγραμμα

για

την

«Εκπαιδευτική

Αξιοποίηση

Αρχαιολογικών χώρων και Μουσείων της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής
από τα Δημοτικά Σχολεία της 3ης ΠΕ Χαλκιδικής», με τη συμμετοχή
παιδιών σχεδόν από όλα τα σχολεία της περιοχής και στη συνέχεια την
έκδοση των εργασιών των παιδιών σε βιβλίο.
Όσον αφορά τις Χορωδίες για τις οποίες έγινε πολύς λόγος και
χύθηκε πολύ μελάνι θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα γεγονότα. Με την
ανάληψη των καθηκόντων μας δραστηριοποιούνταν στο Δήμο μας 5
χορωδίες, στο Στανό, στην Αρναία, στη Μεγάλη Παναγία, στο
Παλαιοχώρι και στο Στρατώνι. Επειδή υπήρχε έντονο ενδιαφέρον για τις
χορωδίες και από αλλά χωριά, σήμερα δραστηριοποιούνται στο Δήμο
μας και οι χορωδίες των Νέων Ρόδων, της Αμμουλιαννής και η παιδική
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χορωδία της Αρναίας. Δημιουργήθηκε, πριν από ένα χρόνο περίπου,
ζήτημα με τις πληρωμές των χοραρχών καθώς το ελεγκτικό συμβούλιο
(και όχι μόνο της Χαλκιδικής) έκρινε ότι πρόκειται για πάγια και διαρκή
ανάγκη και ως εκ τούτου θα έπρεπε οι θέσεις τους να προκηρυχθούν
και να λειτουργούν με αντίτιμο εάν θέλαμε να μας έρθει έγκριση από
το ΥΠΕΣ. Αυτό πρακτικά σήμαινε ότι οι συμμετέχοντες στις χορωδίες θα
έπρεπε να πληρώνουν συνδρομή και φυσικά δεν θα είχαμε την
δυνατότητα επιλογής των συγκεκριμένων δασκάλων. Κάτι τέτοιο όμως
το αποκλείσαμε κατηγορηματικά και παρά τις δυσκολίες καταφέραμε
να βρούμε νόμιμη λύση και η συμμετοχή στις χορωδίες να είναι
δωρεάν. Δεχθήκαμε προσωπικές βολές για ολιγωρία και αδιαφορία
καθώς συνέκριναν τον Δήμο Αριστοτέλη με άλλους δήμους που είχαν
μόνιμο προσωπικό και κάλυπταν τις ανάγκες τους και συνεπώς δεν
είχαν πρόβλημα στην καταβολή των δεδουλευμένων. Στην περίπτωση
όμως του Δήμου Αριστοτέλη δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό για τις
χορωδίες κι αυτό δεν αποτελεί δική μας ευθύνη.
Στον τομέα του Αθλητισμού διοργανώθηκαν μεγάλα αθλητικά
γεγονότα ξεκινώντας με το πρωτάθλημα Μακεδονίας-Θράκης στην
ποδηλασία, που τείνει να γίνει θεσμός, στην συνέχεια ακολούθησαν
πανελλήνιοι αγώνες kick boxing, ο 5ος Αριστοτέλειος Κολυμβητικός
Διάπλους και η ημέρα Παραολυμπιακών Αγώνων. Υλοποιούμε για τρίτη
χρονιά το πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» πρόγραμμα που είχε κοπεί
με την παλιά διοίκηση και το επαναφέραμε με 2 καθηγητές φυσικής
αγωγής σε όλα σχεδόν τα χωριά του Δήμου δίνοντας την δυνατότητα
στους δημότες μας να αθληθούν δωρεάν. Για φέτος μάλιστα αυξηθήκαν
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στο maximum οι ώρες που θα μπορούσαμε να έχουμε και οι καθηγητές
θα δουλέψουν με τον ανώτερο αριθμό ωρών που δύνανται.
Στον τομέα του Περιβάλλοντος διοργανώθηκαν ομιλίες για την
προστασία της φυσικής μας κληρονομιάς. Σε συνεργασία με την
ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.Α.Ε βοηθήσαμε όσο μπορέσαμε ώστε ο Δήμος μας να
αναδειχτεί 4ος στην Ελλάδα σε βραβευμένες με την γαλάζια σημαία
ακτές. Επίσης πάλι σε συνεργασία με την ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.Α.Ε
διοργανώνουμε κάθε χρόνο τις Ημέρες Τοπικών Προϊόντων και
Παραγωγών.

Διοργανώσαμε

για

πρώτη

χρονιά

την

βράδια

αστροπαρατήρησης κι ουρανογραφίας στο Άλσος του Αριστοτέλη,
βραδιά που συγκέντρωσε πλήθος κόσμου που παρατήρησε με
εκστασιασμό και δέος τα ουράνια σώματα στην όμορφη καλοκαιρινή
νύχτα . Σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
φιλοξενούμε κάθε χρόνο 100 μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος
Βιολογίας συμμετέχοντας στην τριήμερη υπαίθρια άσκηση του
Πανεπιστημίου με θέμα ‘’Βοτανολογώντας στο βουνό του Αριστοτέλη’’.
Θα μπορούσαμε να επεκταθούμε ακόμη περισσότερο στις
δράσεις μας και τις δραστηριότητες μας. Σκοπός μας όμως δεν είναι να
σας κουράσουμε αλλά να κάνουμε έναν απολογισμό του έργου μας
αυτά τα τρία χρόνια που έχουμε αναλάβει τα ηνία του Αριστοτέλειου
Πνευματικού Κέντρου. Τρία χρόνια σκληρής εργασίας, κούρασης αλλά
και ανείπωτης χαράς όταν γινόμαστε μάρτυρες της συγκινητικής
ανταπόκρισης του κόσμου. Γιατί πέρα από τις φανφάρες και τα όμορφα
λόγια αυτό που τελικά αξίζει είναι η εύρυθμη λειτουργία ενός χώρου
Πολιτισμού ο οποίος καλύπτει τις ανάγκες όλου του κοινωνικού ιστού,
από τη μουσική παιδεία των μικρών μαθητών έως τις στοχευμένες
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προσεγγίσεις επιφανών επιστημόνων που τιμούν όχι μόνο τη γενέθλια
γη του Αριστοτέλη αλλά και τους άξιους απογόνους του. Σαν διοικητικό
συμβούλιο παραμένουμε σταθεροί στο στόχο που βάλαμε κι είμαστε
όλοι παρόντες και διαθέσιμοι να ακούσουμε τα προβλήματα, τις
παρατηρήσεις, τις ανησυχίες σας και να διορθώσουμε τα όποια λάθη
κάναμε

πάντα

μέσα

από

δημοκρατικές

και

θεσμοθετημένες

διαδικασίες. Για όλα τα παραπάνω είχαμε την αμέριστη συμπαράσταση
τόσο του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Οικονομικών, όσο και όλων
των εργαζομένων στον Δήμο και φυσικά οι εργαζόμενοι και συνεργάτες
μας ήταν αυτοί που αποτελέσαν τον κινητήριο άξονα μας και τους
ευχαριστώ προσωπικά. Όλους εσάς που μας στηρίξατε και συνεχίζετε
να μας στηρίζετε στην προσπάθεια μας αυτή σας ευχαριστούμε και σας
υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε με την ίδια ένταση και τον ίδιο ρυθμό
να είμαστε πρεσβευτές του πολιτισμού, της παιδείας και της φιλοξενίας
του τόπου μας σε όλο τον κόσμο!
Η Πρόεδρος Δ.Σ του Α.Π.Κ

Ελένη Παναγιωτοπούλου
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